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* UVODNIK

4

Dajmo, dovolimo si zazreti v 
svetlo, prijetno in vznemirljivo 

prihodnost. Pustimo za sabo, 
kar je bilo in se posvetimo sebi 
in svojim najdražjim. Prihaja 
najlepši čas v letu, ko bodo 
ponovno zasvetile praznične luči, 
čas, ko zadiši po medenjakih 

in vroči čokoladi,  čas, ki prižge iskrico čarobnosti v 
otroških očeh. Naj bodo to dnevi, ki jih bomo preživeli 
umirjeno, brez stresa in iskanja daril v zadnjem 
trenutku.
 
V tokratni izdaji revije Samosvoja smo se potrudili, da 
boste našli čudovite zamisli za obdarovanje najdražjih. 
Seveda ne smete pozabiti nase in tudi sebi privoščiti 
kakšen bombonček. Po napornem letu si to zaslužite. 
Pripravili smo tudi nekaj smernic ličenja, ki naj vam 
služijo kot vodič do sanjskega make up videza, s 
katerim boste zablestele v vsem svojem sijaju.
 
Že poznate življenjsko zgodbo vaše dišave? Odkrijte 
jo in preberite zakaj je tako posebna. Morda odkrijete 
novo najljubšo dišavo.
 
Nikar pa v teh mrzlih dneh ne pozabite na gibanje. Ste 
že preizkusili vadbo bodyART? Trenutno eno izmed 
najbolj popularnih vadb v Sloveniji vam predstavljamo v 
tokratni številki. 
 
Veliko veselja in sproščenih trenutkov ob prebiranju 
Samosvoje, 
                                                                Kaja Gojtan                      

Spoštovane bralke 
 in bralci!





KOŽA*

HIPERPIGMENTACIJO
KAKO RAVNATI S

Ste na svoji koži že
opazili temnejše
madeže? Če je 

odgovor pritrdilen, je
spodbudna novica,
da jih lahko omilite. 

Če se vam
pigmentni madeži še
niso pojavili, lahko

že danes začnete 
ravnati

preventivno.
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GLAVNI VZROK ZA NASTANEK HIPERPIGMENTACIJE JE SONČNA
SVETLOBA, A TU SO ŠE DRUGI DEJAVNIKI  - STAROST, HORMONI,

POŠKODBE, VNETJA TER BOLEZENSKA STANJA IN ZDRAVILA.

ODSTRANJEVANJE HIPERPIGMENTACIJE Pigmentni madeži niso nevarni, so pa za marsikoga estetsko
breme. Z dermatološkimi in kozmetičnimi postopki ter tudi kakovostnimi kremami jih je mogoče posvetliti.

Madeže je mogoče trajno odstraniti le v določenih primerih. Najučinkovitejša metoda je kombinacija
različnih postopkov, nanos posvetlitvenih krem in celoletna zaščita pred soncem. 

PREPREČEVATI je bolje kot zdraviti, radi rečemo. In 
v primeru hiperpigmentacije je to zagotovo res. 
Največ boste za kožo naredili z izogibanjem prekomernemu
izpostavljanju soncu. Poskrbite za ustrezno UVA- in UVB- zaščito.  
Kožo imate samo eno. Poskrbite zanjo.

Hiperpigmentacija je pojav, ko koža proizvaja
prekomerno količino melanina  - pigmenta. Ta daje koži
barvo. Če se vam to zdi velika estetska težava, za
vas pride v poštev le obisk dermatologa ali lepotnega
kirurga. Samo tadva strokovnjaka izvajata posege s 
pomočjo napredne medicinske tehnologije, ki madeže 
lahko odpravi. Pri tem uporabljata bolj invazivne 
postopke, kot so dermoabrazija in krioterapija, laserji in 
drugi svetlobni viri. Kemični piling in mikrodermabrazija, 
ki ju lahko izvajajo v kozmetičnih in lepotnih salonih, sta 
prav tako uspešna v boju s pigmentnimi madeži. S tema 
postopkoma sicer bolj vzdržujemo stanje, saj madežev 
ne moreta dokončno odpraviti.

Na voljo so tudi kakovostni
izdelki kozmetične industrije v obliki
serumov in belilnih krem s tako
imenovanimi zaviralci nastanka 
hiperpigmentnih madežev, kot so
glikolna kislina, vitamin C, retinoidi in
hidrokinon, ter luščilci površinskih
celic, kamor spadata AHA in BHA
kislina ter derivati vitamina A. 
Preventivno pa je treba
redno skrbeti za kožo, jo vlažiti, 
zaščititi pred soncem, veliko pa 
naredi tudi zdravo prehranjevanje.

Nova tekoča podlaga PhotoFocus Dewy 
(wet n wild) daje obrazu naraven sijaj,
kot bi se pravkar okopali v jutranji rosi.
Photo Focus Dewy Foundation je nova
tekoča podlaga iz linije Photo Focus,
posebej formulirana za popolno
in sijočo kožo. 

Novi izdelki, ki so na voljo v 6 odtenkih, 
dopolnjujejo linijo visoko učinkovitih
tekočih podlag Photo Focus, ustvarjenih 
za brezhiben videz kože.  
 
Podlage so skrbno preizkušene v 
sedmih različnih svetlobnih pogojih in 
zagotavljajo, da boste vedno pripravljeni 
na fotografiranje. Podlaga, ki je idealna 
za normalno do suho kožo, z lahko in 
vlažilno formulo zmanjša nepravilnosti na 
koži in prispeva k popolnemu končnemu 
rezultatu ličenja.
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DEKORATIVNA KOZMETIKA

 glam3 make upi

1. Tekoča podlaga Perfect Teint Foundation (08 - gentle ivory - warm) 2. Transparentni puder Fixing Powder 3. Rdečilo za lica Blusher, uporablja se tudi za 
senčenje vek (07 - salmon blush) 4. Črtalo za obrvi eyebrow designer (07 - light) 5. Maskara Volume Supreme (01 - black) 6. Baza za senčila Eyeshadow Base 
7. Senčilo za oči Eyeshadow (027 - pearly luxury skin, 035 - pearly savannah, 525 - matt handmade chocolate) 8. Senčilo v svinčniku za oči High  
Performance Eyeshadow Stylo 58 - deep blue sea 9. Rdečilo za ustnice Hydra Care Lipstick (30 - apricot oasis) 10. Sijaj za ustnice Hydra Lip Booster  
(14 - translucent sparkling coral)

6

7

3

2

1

4

5

7

8
9

10

Da boste pri ličenju lahko upoštevali najnovejše 
smernice ličenja, izberite izvrstne izdelke  

iz bogate ponudbe blagovnih znamk  
Artdeco, Revlon in L’Oréal Paris.

*
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1. Tekoči puder Revlon Colorstay Full Cover, odtenek Sand Beige,  2. Puder v kamnu Revlon Colorstay, odtenek Light Medium 3. Tekoči osvetljevalec Revlon Colorstay Endles 
Glow, odtenek Topaz 4. Paleta senčil Revlon Colorstay Looks Book, odtenek Original  5. Senčilo v stiku Revlon sijaj, odtenek Gilt 6. Senčilo v stiku Revlon velur, odtenek  
Peacock 7. Maskara za oči Revlon So Fierce!, odtenek Blackest Black 8. Hiper natančen svinčnik za oči v gelu Revlon Colorstay Micro 9. Polnilo za obrvi z vlakni Revlon 
Colorstay, odtenek Medium Brown 10. Tekoče rdečilo za ustnice Revlon Colorstay Satin Ink, odtenek My Own Boss

3

4

1
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DEKORATIVNA KOZMETIKA*

3

5

1. Tekoči puder Loreal True Match 4N 2. Osvetljevalec L’oreal, Wult highlighter 01 Icoconic glow 3. Črtalo za oči Loreal Signature liner 07 Copper  
4. Gloss Rouge Signature brilliant, 301 5. Paleta senčil za oči L’oreal, Eye go Wild, 03 6. Maskara L’Oreal Paris, Lash Paradise Moonlight Brown

1

2

6
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Gre za têrmin, ki nam je v 
zadnjem letu in pol postal 

tako domač kot obvezen 
pripomoček na obrazu, 

brez katerega več ni obiska 
notranjega prostora.

NEGA PROBLEMATIČNE KOŽE*

Pod masko zadržujemo izdihan 
zrak, ki ustvari idealno 

mikrookolje - vlažno in toplo - za 
razmnoževanje bakterij. Zaščitna 
maska v tesnem stiku s kožo na 
obrazu vpije tudi izločke, znoj, ličila 
in umazanijo, ki očem ni vidna. 
Običajno se mehanske akne pojavijo 
na predelu okoli nosu, ust in na licih. 
Suhi madeži, rdečica in ogrci so prav 
tako spremljevalci težave. Najbolj je 
k pojavu masken nagnjena občutljva 
koža. In tako kot so maske postale 
povsem običajne, so take postale 
tudi maskne - kot posledica nošenja 
mask. Kako se borimo proti njim? 
Kako - če sploh - lahko preprečimo 
njihov nastanek?
 
 
Preventiva - prvi korak do uspeha 
Najpomembnejše je, da upoštevamo 
priporočila za ustrezno nošenje 
mask, samo tako bomo zmanjšali 
tveganje za nastanek t. i. mehanskih 
aken.  Preden masko nadenemo, 
kožo dobro očistimo. Ta mora biti 
zaščitena pred trenjem, ki nastane 
zaradi nošenja mask. Kožo umijemo 

    
... da smo uvidevni in da s preventivnimi
ukrepi skrbimo tako za svoje zdravje kot
tudi za zdravje sočloveka. Ne pozabimo

na kožo, ki je izpostavljena novim
izzivom. Zaradi razkužil so obremenjene

roke, maske pa terjajo svoj
davek na koži obraza. Za reševanje

težav z nečisto kožo je
zelo pomembna natančna

in pravilna nega.

V PRVI  VRSTI JE  
POMEMBNO ... 

  
nova LEPOTNa

TEŽAVA
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maskne!
Piling za obraz 
Refreshingly  
ClearPINK 

 • NEUTROGENA 
• 150 ml 

Dnevna 
intenzivna 

hidracijska 
krema  

Hyalurogel  
light 

• MIXA  
• 50 ml

Skin Naturals
Maska za obraz 

v robčku z  
niacinamidom 

za mastno kožo 
• GARNIER 

• 15 g 

med drugim uvrstite oljčno olje, 
orehe, sončnična semena, sladek 
krompir, brokoli, zeleni čaj in temno 
čokolado, izogibajte pa se belemu 
kruhu, testeninam, alkoholu in 
mlečni čokoladi. Na prehranjevalno 
lestvico umestite tudi probiotike, 
med nujnimi letnimi aktivnostmi pa 
naj se znajde tudi kura za čiščenje 
jeter.

ŽE S PRIMERNIM ČIŠČENJEM
LAHKO BISTVENO
ZMANJŠAMO VPLIV OBRAZNE
ZAŠČITE NA STANJE
KOŽE. NAJPOMEMBNEJŠE
JE, DA MASKE REDNO
MENJAMO - VSAK DAN IN
TUDI VEČKRAT NA DAN, ČE JE
MASKA OBVEZNA NA
DELOVNEM MESTU.

PRIPOROČAMO

s primernim izdelkom  - bodisi gelom, 
emulzijo ali peno. Kot dodatek ne bo 
škodil blag tonik. Ko je koža popolnoma 
čista in suha, nanesemo vlažilno 
kremo. Primerni so geli in lahki serumi. 
Antioksidanti naj bodo pomembna 
sestavina, saj bodo kožo zaščitili pred 
zunanjimi vplivi. Pomembni sta tudi  
AHA in BHA kislini. Čez dan se raje 
izognite uporabi retinola, gostih krem 
in mastnih izdelkov. Preden masko 
namestite na obraz, počakajte približno 
20 minut, da se krema dobro vpije, 
da ne bo več negovalne kreme na 
zaščitnem sredstvu kot na obrazu. Če 
se le da, se pretirani rabi dekorativne 
kozmetike pod masko izognite. Čez 
dan masko nosite tam, kjer je to nujno. 
Ko ste na zraku in niste v kontaktu 
z drugimi, jo pravilno odložite in 
pustite koži, da zadiha. Ko pade noč, 
kožo ponovno globinsko očistimo in 
uporabimo izdelke, ki bodo pospešili 
njeno regeneracijo. Intenzivnejšo 
lokalno nego za akne nanesemo 
le na posamezne mozoljčke in ne 
na  ves obraz. Pa tudi sicer izbiramo 
kozmetiko, ki je blaga in ki na kožo 
deluje pomirjajoče, a vseeno vsebuje 
aktivne snovi za problematično kožo 
v manjši koncentraciji. Omislimo si 
izdelke s hialuronsko kislino in ceramidi  
- ti koži zagotavljajo prožnost in jo 
ščitijo pred zunanjimi vplivi. Ob koncu 
tedna obrazu namenite tudi vlažilno 
masko, ki bo kožo dodatno nahranila in 
osvežila.
 
Prevetrimo jedilnik 
V boju z aknami naš zaveznik niso le 
kozmetični izdelki, ampak tudi zdrava 
in uravnotežena prehrana. Na seznam Aknoderm krema  

• LEKOVITA • 50 ml 

Hidratantna krema za kožo,
nagnjeno k nastanku aken, je

obogatena s sokovi ameriškega
slamnika, rožmarina, ognjiča,

melise, kamilice in žajblja. Deluje
blago antiseptično, zavira rast

mikrobov, zmanjša tvorbo maščob
in preprečuje ter odstranjuje bele

mozoljčke in ogrce. Krema je
primerna tudi za ljudi, ki so 
izpostavljeni onesnaženemu 

 zraku, in kadilce.

Tonik Clean  
Phase  
Re-Balance 
• AFRODITA 
 • 200 ml

Oblepikha  
C-Berrica čistilni  

gel za obraz  
Vitamin C  
• NATURA  
SIBERICA  
• 145 ml
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DEKORATIVNA KOZMETIKA*

trepalnice
za vau UČINEK

POPOLN SET ZA 
NANOS UMETNIH 
TREPALNIC 
VSEBUJE ŠABLONO 
ZA ODMERJANJE 
DOLŽINE, PINCETO 
ALI APLIKATOR 
ZA NATANČEN 
NANOS, ŠKARJICE, 
LEPILO, MOGOČE 
TUDI OGLEDALCE ... 
POZANIMAJTE SE, 
KAKO TREPALNICE 
ODSTRANITI, DA 
NE BOSTE PREVEČ 
POŠKODOVALI 
SVOJIH. 
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PRIPOROČAMO

Veliko žensk se nanosu umetnih trepalnic izogiba, 
saj menijo, da je to zapleten postopek. Pa vendar je 
uporaba umetnih trepalnic z malo truda povsem 
preprosta - kot otroška igra. 

Pri nanosu umetnih trepalnic 
velja slediti pravilu manj je 

več. Naj bo vaš cilj naravni videz.  
A na umetne trepalnice se je 
treba malo navaditi.

 
IZBERIMO KAKOVOST.  
Izberite dovolj upogljive 
trepalnice, ki pa naj ne bodo 
preveč mehke, saj jih boste v 
tem primeru le s težavo pritrdili.
Dolžino seveda prilagodite 
svojim očem. Ker trepalnice 
vedno strižemo pred nanosom, 
je priporočljivo prej preveriti 
njihovo ustreznost –  brez lepila 
jih prislonite na veko in poglejte, 
kako se prilegajo velikosti in 
obliki oči.  
 
MIRNA ROKA Če je nimate, jo 
boste zagotovo našle  v svoji  
ženski družbi. Pri nameščanju 
trepalnic je najpomembnejše, 
da jih namestite tik ob linijo 
naravnih trepalnic. Na rob 
nanesite tanek sloj lepila, malce 

več ga odmerite na koncih, ker se 
običajno rade odlepijo. Lepilo se 
hitro posuši; vmes se trepalnic ne 
dotikajte. Namestite jih najprej na 
sredini očesa in glejte, da vam jih 
bo ostalo dovolj za levo in desno 
stran. Pokriti morajo celotno 
dolžino vek. Še enkrat ponovimo, 
režemo jih na primerno dolžino 
pred namestitvijo. V kolikor vas 
nanos malce jezi, si pomagajte 
s pinceto, da jih namestite na 
pravo mesto; to lahko naredite 
le, ko lepilo še ni popolnoma 
suho. Umetne trepalnice vas ne 
smejo motiti, pikati v oko ali celo 
motiti vidno polje. Ko končate 
z namestitvijo,  z maskaro ne 
pretiravajte. Z njo le povežite 
naravne in umetne trepalnice, 
da bodo v eni liniji, s tekočim 
eyelinerjem pa lahko zabrišete 
mejo med njimi. Pri nanosu 
bodite previdni z lepilom  - za oko 
ni nevarno, lahko pa se prime na 
naravne trepalnice.

Magnetno črtalo za 
oči, 4,5 g • KISS 

ZAVITE TREPALNICE Umetne trepalnice so namenjene temu, da očem
občasno omogočimo tudi drugačno obliko, saj povečajo oči in odprejo pogled,

s tem pa tudi precej spremenijo podobo našega obraza. Četudi danes ta
pripomoček dekorativne kozmetike na obrazu deluje zelo naravno, pa ga v

večini primerov uporabimo le za posebne
priložnosti. Umetne `trepke’, kot jim ljubkovalno

radi rečemo, so priljubljene tako pri ženskah,
ki imajo svetle in redke trepalnice,

kot tudi pri tistih, ki teh težav nimajo,
a si vseeno želijo goste in dolge trepalnice.

Magnetno črtalo in 
magnetne trepalnice 

KMLE01 
• KISS 

Trepalnice Lash 
Princess Wispy 
Effect • ESSENCE

Trepalnice za 
kotičke oči, Lashes 
to Impress 
• ESSENCE

Lepilo za  
umetne  

trepalnice  
• ESSENCE
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PRIČESKE*
Visok rep je priročna 
pričeska, ki je hkrati 
vpadljiva, elegantna in 
prefinjena. Odločite se 
lahko za zglajeno ali 
razmršeno različico, 
okrašeno z lasnicami, 
obroči za lase ... Za 
dodaten glamur in tudi 
malce pank učinka 
sprednji del dvignite 
visoko.

Lepa pričeska je 
krona vsakega 
stajlinga, zato 
predstavljamo 

nekaj vrhunskih 
svečanih pričesk 

za različne 
dolžine las in 

različne modne 
sloge.

svecanepričeske

1
visoki rep

ˆ
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SVEČANE 
PRIČESKE

Vamp pričeska, ki združuje legendarni slog seksi igralk 
Jean Harlow (30. leta) in Marilyn Monroe (50. leta), 
se bo odlično podala platinastim svetlolaskam, ki se 
odločijo za vintage celostno podobo. Glavni poudarek 
pri tej pričeski so gladki in sijoči lasje. Vsi lasje so na 
svojem mestu in imajo lep odsevni učinek.2 sleek bob
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PRIČESKE*

3

4

V svitek zviti lasje na zatilju 
so ena najpriljubljenejših 
prazničnih pričesk, njen 
čar pa je v tem, da jo 
lahko naredimo na nešteto 
načinov, s frufrujem ali z 
lasmi, ki so odmaknjeni 
z obraza. Take pričeske 
so lahko strožje in bolj 
strukturirane oblike, 
pa tudi sproščene in 
očarljive, skoraj boho 
različice. Skrivnost 
njihove privlačnosti je v 
romantičnem vtisu, ki  
ga pustijo.niz

ek 
svi

tek
voluminozni valovi Ponosne lastnice dolgih, 

bujnih in zdravih las se 
bodo odločile pokazati svoj 
atribut v čim bolj razkošni 
obliki. Zaščitna znaka 
te pričeske sta kodri in 
volumen, pravi ključ do 
uspeha pa so lahkotni 
lasje, ki zaplapolajo ob 
vsakem premiku glave. 
Zato las ne obremenjujte 
s težkimi sredstvi za 
oblikovanje las.

18



Ena od najpriljubljenejših 
kratkih pričesk je faux 
hawk, sodobna različica 
legendarne irokeze. Lasje 
so ob strani postriženi na 
kratko, daljši del na sredini 
glave pa lahko oblikujemo 
pokončno ali postrani 
(počesano ali ležerno). 
Idealen je za drzna dekleta 
in ženske: s tem slogom 
zagotovo ne boste ostali 
neopaženi.5
faux hawk
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PRIČESKE*

Dodani kodri omehčajo bolj 
grobe poteze boba. Naraven 
razmršeni učinek je mogoče 
doseči tako, da prameni las 
ležijo v različnih smereh. Na 
stran počesani lasje imajo 
nekoliko elegantnejši videz, 
ženske, ki si želijo živahnega 
in mladostnega videza, pa se 
bodo odločile za frufru.6

7pixi
e Kratka asimetrična pričeska 

pristaja vsaki obliki obraza 
in daje poseben mladosten 
videz. Zato je priporočljiva 
predvsem za ženske 
srednjih let, saj osveži videz 
in pomlajuje. Poleg se poda 
močnejši make up, zlasti 
poudarjene ustnice.

va
lov

iti
 bo

b
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* Maybelline New York, blagovna znamka številka 1 v svetu v letu 2020, na osnovi uradnih podatkov poročila Euromonitor International Limited.

POIŠČITE IZDELKE PO DOSTOPNIH CENAH



*

nohti
Za vse, ki jim natrpan urnik in množica 
obveznosti onemogočata reden obisk 
salona, so idealna rešitev press on nohti 
– umetni nohti, ki jih nalepite doma, 
lahko pa jih tudi dodatno okrasite. 
Priporočljivi so tudi za posebne 
priložnosti, ko želite navdušiti z obliko 
ali dizajnom ali pa si odmik od klasike 
lahko privoščite le občasno.

Pri izbiri umetnih nohtov 
upoštevajte osnovne smernice, 

ki vam bodo v pomoč pri iskanju 
popolne oblike in dolžine. Če imate 

manjše nohte, izberite umetne 
z oznako »kratki« ali »srednji«. 

Obliko umetnih nohtov narekuje 
oblika nohtne posteljice – lahko je 

okrogla ali kvadratna. 

MODNE SMERNICE: NOHTI

press on
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Umetni  
nohti  

Gel Fantasy,  
KGN 02  
• KISS

PRIPOROČAMO:

PRESS ON NOHTI VAM BODO 
PRIHRANILI VELIKO DENARJA 

IN ŠE VEČ ČASA, KI BI GA 
SICER PORABILI ZA MANIKIRO 

V SALONU, ŠE POSEBEJ ČE 
ŽELITE POSEBEN UČINEK.

IDEALNI ZA SVEČANE DOGODKE 
Umetni nohti so idealni za razne svečane 

dogodke, ko želite videz svojih nohtov 
prilagoditi določeni obleki in kadar ste 

pripravljeni na modni poudarek ali drznejše 
različice. Press on nohti se preprosto pritrdijo 

in odstranijo ter s pravilnim ravnanjem ne 
poškodujejo naravnih nohtov.

ZAŠČITNA KREMA  
ZA ROKE 48  
Z ANTIBAKTERIJSKIMI 
UČINKOVINAMI V času
pandemije si roke umivamo še
pogosteje in uporabljamo več
sredstev za razkuževanje. Koža na
rokah je zato bolj izsušena. Nova
zaščitna krema 48 poleg bogatih
vlažilnih učinkovin vsebuje tudi
antibakterijski kompleks srebra in
cetilpiridinijev klorid (CPC). 
Kremo uporabimo po umivanju in 
dezinficiranju rok, da podaljšamo 
dezinfekcijski učinek ter kožo 
globinsko navlažimo. Krema se  
hitro vpije v kožo in ne pušča
lepljivega občutka.
 

48 zaščitna krema za roke  
z antibakterijskim kompleksom • 100 ml 

CERA DI CUPRA  
KREMA ZA ROKE V TUBI (75 ml) je poseben 

lepotni tretma za roke, ki preprečuje pokanje 
in nastanek suhe kože na rokah. Idealna je 

za občutljivo kožo, saj je narejena iz naravnih 
snovi, ki ne dražijo kože. Krema vsebuje 

čebelji vosek, ki zagotavlja naravno zaščito 
kože in upočasni proces staranja. Vsebuje tudi 

glicerin, ki ima pomirjevalni učinek.
Glicerin in čebelji vosek sta

naravni sestavini,
ki ohranjata vlago. Acrylic  

set za nohte 
AK104  
• KISS

Samolepilni umetni 
nohti Impress 

 • KISS

Utrjevalec 
za mehke 
in krhke 

nohte Nail  
Repair  

• MICRO  
CELL
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DIŠAVE ZANJO*

Kot vsak človek ima tudi 
parfum svojo zgodbo. Izberite 
tistega, ki govori o vas.

ko
PRIPOVEDUJEJO

parfumi
tvojo zgodbo
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Uniseks 
toaletna voda 
CK One Gold 

je sodobna
interpretacija

kultne
toaletne vode

CK One iz
leta 1994. Njen moto je:  

“Bodi pogumen.
Ne bodi kot drugi.

Vse, česar se dotakneš,  
boš spremenil v zlato.”

Elizabeth Arden 5th Avenue je 
ameriška sodobna klasika, ki ima 

edinstveno vzdušje metropole. 
Navdihuje jo New York, mesto,  

s katerim blagovna znamka deli svojo 
zgodovino. Na newyorški 5. aveniji je 
bil namreč leta 1910 odprt prvi salon 

Elizabeth Arden z legendarnimi  
rdečimi vrati.

Naomi Campbell je prvi 
parfum z imenom slavne 
britanske manekenke. 
Odraža njeno osebnost 
in poudarja navdihujočo, 
izzivalno in čutno stran 
ženskosti.

Makov cvet v 
preprosti industrijski 

steklenički je 
harmonična spojitev 

narave in mesta, ki 
odlično povzema 

značaj vonja Kenzo 
in ženske, ki ga nosi.

La Vie Est Belle je 
odločitev za življenje po 

svojih pravilih. Predstavlja 
svobodo pri izbiri lastne 

poti do sreče. V dišavi 
se skriva uravnotežena 

kombinacija lepote in moči.

tvojo zgodbo
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VEČINA PRILJUBLJENIH ŽENSKIH 
DIŠAV JE NA VOLJO V RAZLIČNIH 
OBLIKAH, OD GELOV ZA PRHANJE 
IN LOSJONOV ZA TELO DO OLJ. TO 
OMOGOČA VEČ PLASTI VONJAV, KI 

SE OBDRŽIJO VES DAN.

*

Toaletna voda 
s.Oliver Selection 

Women je sodobna 
dišava, ki daje 

karizmo osebi, ki 
zlahka doseže  

svoje cilje.

Ultra Pink je ženska 
toaletna voda iz linije Nike 
Ultracolors. Uporniški vonj 

lahko zasužnji vse čute, 
saj živahne dišave vodijo k 

občutku globokih čustev.

DIŠAVE ZANJO
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Rožnata 
steklenička 
parfumske vode 
Magnetism je 
poosebljenje 
ženske, za katero 
je bila zasnovana  
- nepogrešljiva, 
neustavljivo 
privlačna in 
edinstvena.

Lacoste Pour 
Femme z 
elegantnim in 
sodobnim vonjem 
ter izvirno in 
lahkotno dišečo 
kompozicijo 
poudarja 
ženstvenost.

Bruno Banani Dangerous 
Woman je čutna dišava za 
samozavestne ženske, ki hodijo 
pokončno in z nasmehom na 
obrazu. Privlačna steklenička 
predstavlja usodno lepo žensko,  
ki je kraljica vseh zabav.

Uniseks miris 
CK One ima še 
eno posebno 
izdajo - CK One 
Collector’s Edition 
2020. Izšla je ob 
kitajskem novem 
letu (2020 je bilo 
leto podgane, zato 
stekleničko krasi 
njena podoba). 
Rdeča steklenička z 

napisi zlate barve ustreza 
tradicionalnim kitajskim 
barvam.

Parfum Dolce & Gabbana 
Pour Femme Intense 
je intenzivnejša različica 
parfumske vode D&G 
Pour Femme. Razkošna 
vinska barva stekleničke 
izraža priljubljen odtenek 
oblikovalskega dua.
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IZBIRA 
PARFUMA JE 
ZA MOŠKE 

ENAKO 
POMEMBNA 

KOT ZA 
ŽENSKE. NI 

SAMO MODNI 
DODATEK ALI 
DEL SLOGA, 

AMPAK IZRAZ 
OSEBNOSTI.

*

Antonio 
Banderas 
ICON 

prebuja čute, odpira namišljena vrata v neznane 
svetove in vas spremeni v očarljivega zapeljivca.

Moška toaletna voda Lacoste 
Pour Homme moške navdaja s 
samozavestjo, s katero brez težav 
naredijo vtis na vsako žensko.

Moška toaletna voda 
Police To Be Bad Guy 
zagotavlja takojšen naval 
energije in vas motivira, da 
se zlahka spopadete z vsemi 
okoliščinami.

Dišeča kompozicija 
parfuma Paco 
Rabanne 1 Million 
pooseblja življenjsko 
pot uspešnega in 
ambicioznega moškega, 
ki natančno ve, kaj želi 
in kaj hoče od življenja 
ter stopa svojim ciljem 
naproti.

Osvežujoča in elegantna 
toaletna voda Boss 
Bottled Hugo Boss je 
popolna spremljevalka 
moškega, ki si vsak dan 
prizadeva za uspeh.

S. Oliver For him je 
prava oda eleganci in 
srečnim trenutkom. Vabi 
vas, da se za kratek 
čas ustavite in uživate v 
trenutku.

DIŠAVE ZANJ
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OneBlade

NOVO

To ni britvica.  
To je OneBlade.

Prirezuje, oblikuje in brije, 
ne glede na dolžino brade.



* NEGA KOŽE

STE VEDELI, da se ustnice izsušijo kar desetkrat hitreje kot ostala koža na 
obrazu? Če k temu dodamo vse dejavnike - notranje in zunanje – nam mora 
biti kristalno jasno, zakaj je ob nizkih temperaturah natančna in zavzeta nega 
tega zelo občutljivega dela telesa pomembna. Razlogov za razpokane ustnice 
je sicer veliko: izpostavljenost visokim in nizkim temperaturam, pomanjkanje 
vitaminov, dehidracija, kajenje, oblizovanje ustnic (to ima povsem nasproten 
učinek od vlaženja), tukaj pa so tudi nekatera zdravila (tista proti aknam) 
ter alergene sestavine v dekorativni in negovalni kozmetiki. Če se pojavijo 
težave, je treba preveriti tudi, iz česa so sestavljeni vaše rdečilo in izdelki za 
ustno higieno (zobna pasta, ustna vodica).   
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POZIMIUstnice
Posebno pozornost v hladnih dneh velja nameniti negi ustnic. 

Težave z izsušenimi in razpokanimi se pojavijo predvsem 
pozimi, ko smo izpostavljeni radikalnim spremembam - 

neizprosnim zimskim razmeram na prostem ter toplemu, 
ogrevanemu in suhemu zraku v notranjih prostorih. 

Če imate izsušene ustnice,
med večernim lepotnim
rutualom čiščenja obraza in
telesa z zelo mehko zobno
ščetko nežno ODSTRANITE
ODMRLO KOŽO in na
ustnice nanesite med in
mleko, lahko tudi maslo
ali gel aloe vera. Suho in 
razpokano kožo z ustnic 
nikakor ne odstranjujte z 
zobmi ali prsti.

TELO MORAMO TUDI V HLADNEJŠIH MESECIH
HIDRIRATI. DO TEŽAV Z IZSUŠENIMI IN

RAZPOKANIMI USTNICAMI LAHKO PRISPEVAJO
TUDI KAJENJE, OBLIZOVANJE USTNIC, DIHANJE

SKOZI USTA IN UŽIVANJE PEKOČE HRANE, KI
TANKO PLAST KOŽE DODATNO RAZDRAŽI.

Elanosol Beauty 
balzam za ustnice 
• MEDEX • 5,1 g

DERMATOLOGI SVARIJO pred uporabo
balzamov, ki vsebujejo veliko konzervansov in
drugih škodljivih snovi, zato naj bo vaše vodilo
ob nakupu čim bolj naravna sestava. Bodite
pozorni predvsem na to, da ustnicam poleg vlage
zagotovite tudi zaščito pred UV-žarki. Zato je najbolj
priporočljiva uporaba mastnih mazil z zaščito. 
Ustnice bodo bolj mehke z uporabo oljčnega
ali avokadovega olja, toda za zaščito pred soncem
je to premalo. Na prostem zato uporabite mazila s 
kakovostnejšimi sestavinami.

Ustnic si torej ne oblizujemo, ker je naloga encimov v slini vse drugo kot vlaženje. 
Uporabljajte mazila na osnovi rastlinskih maščob in olj. Priporočjiva so kokosovo, 
avokadovo, karitejevo in oljčno olje. Če boste posegli po mazilih, pa glejte, da 
bodo med sestavinami glicerin, izvleček kamilice ali ognjiča in eterična olja. 
Izogibajmo pa se snovem, kot so mentol, evkaliptus in mineralna olja.   

Balzam za ustnice 
Melem Ruža  

• MELEM • 4,5 g

PRIPOROČAMO

Balzam za ustnice 
Original, Winter Is Here 

• LABELLO • 4,8 g

Čajna bio mešanica 
Sonnentor, Čas za 
medenjak • 32,4 g

• Ekološki začimbno 
sadni čaj

Termo steklenica  
EQUA PINK iz visoko 

kakovostnega  
nerjavnega

jekla ima dvojno
izolacijo, zato

pijača ostane hladna 
24 ur ali

vroča do 12 ur.
• Prostornina: 680 ml

• 100% tesni
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DARILA*

Pri izbiri daril je vedno prisotna neka čarobnost, prežeta z 
veselim pričakovanjem, ne glede na to, ali darila kupujemo 

za družino, prijatelje ali sodelavce.
Dovolite nam, da vam pomagamo pri izbiri čudovitih 

darilnih kompletov znanih kozmetičnih znamk ...

ČARobdarovanja
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IZBERITE KOMPLETE, S KATERIMI BODO 
ŽENSKE LAHKO RAZVAJALE  

VSE SVOJE ČUTE.

KARBONOIR 
• aktivno oglje 
za zobe, 30 ml 
• črna zobna 
pasta, 50 ml 
• zobna 
ščetka,  
2 kosa

NIVEA PAMPER ME  
• univerzalna krema, 75 ml 

 • Creme Care gel za 
prhanje, 250 ml  

• Labello Original balzam  
za ustnice 4,8 g

LOREAL PARIS  
AGE SPECIALIST 55+

• dnevna krema,  
50 ml • nočna  
krema, 50 ml

VANDINI 
HYDRO  

• losion za 
telo, 

200 ml  
• gel za 
prhanje, 
200 ml

SUPER FOOD SET MASK ZA OBRAZ • Avocado glinena 
maska • Matcha + Chia glinena maska • Blueberry Clay 

maska • Cannabis Peel-Off • gobica za telo  
• lanena kozmetična torbica

PANTENE
TIME PAMPER BOX,  

REPAIR • šampon 
Intensive Repair,  
400 ml • balzam 
Intensive Repair  

- 3 minute miracle,  
200 ml 

AFRODITA CHRISTMAS  
• gel za prhanje, 190 ml  
• losion za telo, 190 ml

NATURA SIBERICA

NATURALS 
OLIVE 
• Palmolive 
gel za prhanje,  
250 ml
• tekoče milo, 
300 ml

zanjo

Face Glow  
• čistilna pena za obraz, 75 ml  

• serum, 30 ml  
• tonirana lahka krema  

za obraz, 30 ml

NATURA 
SIBERICA  

Anti-Ox  
• čistilna pena za 

obraz, 75 ml  
• hidratantna 

maska z 
učinkom obliža, 

za oči, 30 ml  
• kremna maska 
za obraz, 30 ml
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DARILA*

TUDI MOŠKI, KI UPORABLJAJO SAMO OSNOVNE 
IZDELKE ZA NEGO OBRAZA IN TELESA, BODO 
UŽIVALI V DIŠEČIH PRAZNIČKIH KOMPLETIH.

ZA
N

J AXE GIFT SOCKS 
LEATHER & 
COOKIES

• Axe Leather & 
Cookies dezodorant 

v spreju, 150 ml 
•  Axe Leather & 
Cookies gel za 
prhanje, 250 ml  

•  nogavice

PALMOLIVE,  
MEN SPORT

• gel za prhanje, 
250 ml  

• deo roll on,  
50 ml

OLD SPICE 
WHITEWATER 

CHEF • gel 
za prhanje 

Whitewater,  
250 ml  

• dezodorant 
v spreju 

Whitewater,  
150 ml

GILLETTE 
PRESHAVE
• Series gel,  

200 ml  
• Moisturizer 

Hydrates  
& Soothes,  

50 ml

OLD SPICE 
WOLFTHORN 

XMAS JUMPER
• gel za prhanje 

Wolfthorn, 250 ml  
• dezodorant v stiku 

Wolfthorn, 50 ml

DOVE CLEAN 
COMFORT

• Dove Men Clean 
Comfort gel za 

prhanje, 250 ml • Dove 
Men Clean Comfort 
dezodorant v spreju, 

150 ml

AFRODITA MEN 
SENSITIVE
• Men Extra 

Sensitive gel za 
šamponiranje in 
prhanje, 250 ml 

• Men Extra 
Sensitive krema, 

125 ml

DARILNI PAKET 
AFRODITA MEN 

SENSITIVE
je ustvarjen za 
nežno nego in 
dišeče ugodje 

občutljive moške 
kože. Zanj, ki 
mu pod prho 

odgovarjajo blage 
vlažilne formule 
s panthenolom 

in aloe vero. 
Zanj, ki potrebuje 

univerzalno 
pomirjajočo nego 
za obraz in telo.
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zanjo
DOVE WASHBAG 

GLOWING 
• Glowing Ritual 
gel za prhanje, 

250 ml • Glowing 
Ritual losjon za 

telo, 250 ml  
• Glowing Ritual 

dezodorant v 
spreju, 150 ml  

• toaletna torbica

NIVEA CARING 
MOMENTS

• intenzivna vlažilna 
krema za roke,  
100 ml • Creme 

Care gel za prhanje, 
250 ml

• Rich Nourishing 
mleko za telo,  

250 ml

PRETTY IN PINK SET 
MASK ZA OBRAZ

• Strawberry Cream 
maska • Pink Guava  

Peel-Off • Passion Peel-
Off • Pink Rose glinena 
maska • Chocolate Mud 

maska • kozmetična 
torbica • gobica za telo

REXONA SEXY
• Sexy Bouquet 

dezodorant v 
spreju, 150 ml  

• Orchid Fresh gel 
za prhanje, 250 ml

AFRODITA, ALL 
I WANT FOR 
CHRISTMAS

• dišeči božični gel 
za prhanje, 150 ml  

• dišeči božični 
negovalni losjon za 

telo,150 ml

PALMOLIVE 
MEMORIES

• gel za prhanje, 
250 ml  

• peneče milo za 
roke, 250 ml

DARILNI PAKET 
AFRODITA  

ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS
Božični čas 

prinaša nešteto 
radosti: najlepše 
želje, prijateljske 

objeme in čudovita 
dišeča darila. 

Praznični Afroditin 
set objame z vso 
ljubeznijo in kožo 
ovije v čarobne  
praznične vonje 
sladke vanilje 
in pomaranče.

Čarobno 
razvajanje pod 

prho, nepozabno 
sprostitev in 

nadvse nežne in 
dišeče dotike.

AFRODITA 
ESSENCE OF 

BEAUTY
• parfumski gel za 

prhanje, 150 ml 
• parfumsko 

mleko za telo, 
150 ml

DARILNI PAKET  
AFRODITA ESSENCE OF BEAUTY 

Negovalno razvajanje s parfumskim vonjem
sladko-cvetnih esenc za zapeljivo dišečo kožo ves 

dan. Prefinjena negovalna formula kožo nežno
očisti, jo neguje in odišavi s čudovitim parfumskim

vonjem, ki traja še dolgo po prhanju.
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Kako pozimi preprečiti
dehidracijo

KOTIČEK ZA STARŠE*

Naša koža se spreminja z letnimi časi. Koža malčkov pri tem ni izjema. 
Hladen, suh zrak in oster zimski veter lahko izsušita nežna otroška 
lička. Tako kot se spreminja nega naše kože, se spreminja tudi nega kože 
dojenčkov in majhnih otrok. V nadaljevanju naštevamo nekaj znakov,  
ki kažejo, da njihova koža potrebuje posebno nego.

 
Razpokane ustnice  

Suhe ustnice so pogosta težava. Večina 
dojenčkov in majhnih otrok izloča več 

sline. Čeprav je nenehno vlažna, se zgornja 
plast kože zlahka vzdraži. Neprestano 
draženje lahko pripelje do razpokane 

kože. To težavo boste preprečili z uporabo 
nežnega balzama za ustnice iz preverjenih 

sestavin. Če dojite, na otrokove ustnice 
nanesite nekaj svojega mleka. Materino 
mleko vsebuje naravno maščobo, ki bo 

zaščitila otrokovo kožo. 

otroške kože

 
Rdeča lica 

Če so lička vašega 
otroka izpostavljena 

nizkim temperaturam in 
hladnemu vetru, bodo 
hitro vzdražena. Pred 

odhodom od doma 
nanje nanesite zaščitno 

kremo. Če veliko časa 
preživite zunaj, je 

priporočljiva plastična 
prevleka za voziček, 

ki otroka zaščiti pred 
mrzlim vetrom.

Novo razkužilo za roke  
in površine 48 Kids ima  
prijetno jagodno aromo in vsebuje 
negovalni kompleks, ki preprečuje 
izsuševanje kože na rokah. Razkužilo za 
roke in površine ima širok spekter možnosti 
uporabe. Primerno je za razkuževanje rok, 
vseh vrst površin, ki so odporne na alkohol, 
in tudi jedilnega pribora. Izdelek vsebuje 
65 % alkohola, kar po priporočilih NIJZ 
zadostuje tudi za zaščito v času pandemije. 
Poleg tega je njegova učinkovitost dodatno 
preverjena in potrjena s testi EN1276 
(baktericidno delovanje) in EN1650 
(fungicidno delovanje). Izdelek je  
registriran kot biocid. 

48 Razkužilo za roke in površine 
Kids • 50 ml
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KOTIČEK ZA STARŠE*

 
Suha in pordela koža  
Zimski zrak povzroči izgubo vlage v koži. Ko je 
dojenčkova koža vzdražena, je pordela in se 
lušči. Če vaš dojenček že trpi zaradi težav s kožo 
ali ekcema, priporočamo, da se pred prihodom 
hladnejših zimskih mesecev o negi njegove kože 
posvetujete s pediatrom.

 
Kaj uporabiti in čemu se 
izogibati? 
Za zaščito otroške kože so nujne 
vlažilne kreme in losjoni. Izbira 
izdelkov je velika, vendar mnogi 
proizvajalci uporabljajo sestavine, 
ki lahko dolgoročno škodujejo 
otroški koži. Izogibajte se otroški 
kozmetiki, ki vsebuje parabene 
in alkohol, ki izsušijo in dražijo 
kožo. Predlagamo, da posežete po 
kremah in mazilih iz preverjenih 
sestavin naravnega izvora, ki so 
vam lahko v veliko pomoč pri 
reševanju težav z vzdraženo in 
vneto otroško kožo.  
Pri izbiri izdelkov za kopanje se 
izogibajte milom, ki izsušijo kožo, 
in pazite, da ne vsebujejo dišav, 
detergentov in dezodorantov. 
 
Pozor, sonce! 
Čeprav mnogi mislijo, da pozimi 
intenzivnost UV-sevanja ni tako 
močna, pa raziskave kažejo, da to ni 
res. Ko zapustite dom, nanesite na 
otrokov obraz kremo za sončenje, s 
čimer preprečite opekline. 
 

Krema hipoalergena 
Bebe Bears  

• BIOBAZA • 100 ml 
Gel za prhanje baby, oljni 

• MIXA • 400 ml

Kopel Melem baby 
otroška atopic  

• MELEM • 250 ml 

PRIPOROČAMO

OTROKOVA KOŽA 
JE VELIKO BOLJ 

OBČUTLJIVA KOT 
KOŽA ODRASLIH 

IN ZATO TUDI 
BOLJ NAGNJENA 

K IZGUBI VLAGE 
TER IZSUŠITVI.

Krema Weleda, ognjič  
• WELEDA • 50 ml 

Balzam za ustnice 
otroški malina  

• BIOBAZA • 4,5 g 
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Se srečujete z nehotenim uhajanjem 
urina ob smehu, kašljanju, hoji po 
stopnicah, dvigovanju in nošenju vrečk?

Preizkusite predloge Abena Light, 
za zaščito pri težavah z nehotenim 
uhajanjem urina. 

Diskretne, visoko vpojne, iz zračnih 
materialov, ki omogočajo občutek 
svežine preko celega dneva.

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin  / Slika je simbolična.

www.abena-helpi.si  |  080 22 53  |  info@abena-helpi.si

  Tanke in diskretne
– za vsakodnevno udobje

  Z izjemno vpojnimi materiali
– za občutek suhosti in varnosti

  100-odstotna zračnost
– za zdravo kožo

  Nordijski znak za okolje
– prijazno do narave in vaše kože

Imam skrivnost ... a ne vpliva 
na moje družabno življenje



ŽIVLJENJSKI SLOG*

V družbi, v kateri prevladuje sedeči način 
življenja, je potreba po vsakodnevni 

telesni aktivnosti večja kot kdaj koli prej, saj 
preprečuje srčno-žilna obolenja in ohranja 
telesno težo. Ni treba, da je vadba dolgočasna 
in vam morda celo vzbuja nelagodje. Lahko 
je nekaj, v čemer uživate, hkrati pa prispeva 
k splošnemu zadovoljstvu v življenju ter blaži 
simptome stresa, depresije in tesnobe. 

PREIZKUSITE

bodyART
tr

en
in

g

Od različnih treningov in 
vadbenih tehnik, ki so nam na 
voljo, zagotovo izstopa posebna 
vrsta funkcionalnega treninga 
duha in telesa, ki vključuje tudi 
umetniške in ustvarjalne elemente. 
Ste že slišali za bodyART? Sedaj 
končno tudi v Sloveniji.

BodyART je celostni trening, ki temelji na
petih elementih tradicionalne kitajske

medicine (zemlja, les, ogenj, kovina, voda).
Z jin in jang energijo ustvarjamo dinamično

povezavo med aktivnim in pasivnim
gibanjem ter učinki napetosti in

sproščanja. Vaje za moč, gibljivost,
vzdržljivost in ravnotežje so med

sabo tekoče povezane.
Del treninga bodyART je

tudi deep work,
ki je intenzivnejši,

atletski in zabaven trening
vzdržljivosti, moči ter gibljivosti.  

Vadba poteka ob glasbi, ki je posebej 
posneta za to vrsto vadbe.

Hitrejši ritem glasbe dvigne
energijo, motivira

udeležence in na koncu
umiri ter sprosti. Vadba je

primerna za moške in
ženske ne glede na njihovo

stopnjo telesne pripravljenosti.

Petra Čebokelj, dipl. fiziot.
Voditeljica vadbe za bodyART v Sloveniji
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Kako je nastala vadba bodyART?  
Ta tehnika vadbe je osvojila telovadnice po vsem 
svetu, saj udeležencem ponuja edinstveno in 
nepričakovano dobro izkušnjo. BodyART Training 
je razvil Robert Steinbacher, nekdanji telovadec, ki 
je postal plesalec in koreograf. Delal je na nekaterih 
najboljših newyorških akademijah. BodyART vključuje 
terapevtske vaje, vaje za moč in prožnost ter dihalne 
tehnike, ki krepijo in raztezajo mišice, lajšajo stres in 
bolečine v hrbtu, izboljšujejo držo ter pripomorejo k 
boljšemu razumevanju in občutenju telesa. BodyART 
je nastal na podlagi vseh najboljših izkušenj z 
Vzhoda in Zahoda. Tehnika združuje dve nasprotji – 
tradicionalno znanje in vadbene tehnike z Vzhoda ter 
klasični fitnes z Zahoda.  

Za vadbo ne potrebujete športnih copat! Trening 
izvajate bosi in ne potrebujete nobenih pripomočkov. 
Cilj vadbe je razgibati čim večje število mišic. Vadba 
poteka ob glasbi, ki je posebej posneta za to vrsto 
vadbe. Z vadbo se poveča raven kisika v mišicah in 
možganih, tako da je med treningom mogoče doseči 
stanje sproščenosti. BodyART ne oblikuje telesa z 
izrazitimi mišicami, ampak je to vadba, ki nam pomaga, 
da se počutimo sveži, sproščeni in močni.  
 
5 nizov vaj 
Preden začnete razmišljati o vadbi, se morate naučiti 
posebnega dihanja, ki se imenuje tudi »toplo«. Globoko 
vdihnite skozi nos, izdih pa naj bo glasen in zrak 

KOMU JE NAMENJEN TRENING BODY ART?  BODY ART JE VADBA ZA VSAKOGAR, ŠE 
POSEBEJ PA ZA LJUDI, KI: • SO IZPOSTAVLJENI VISOKI STOPNJI STRESA • IMAJO 
TEŽAVE PRI SPROŠČANJU • IMAJO TEŽAVE Z DRŽO • OBČUTIJO NAPETOST V 
MIŠICAH • OBČUTIJO BOLEČINE V HRBTU • IMAJO NIZKO RAVEN FIZIČNE ENERGIJE.

iztisnite iz pljuč, kot da bi s toplim dahom želeli stopiti 
led na steklu. Ta tehnika dihanja spremlja čisto vse 
gibe bodyARTA, razdeljene na pet nizov, ki ustrezajo 
zemeljskim elementom. 
 
1. ZEMLJA Ta faza je ogrevanje in poteka na tleh, tako 
da sedite na gimnastični blazini. Zanjo so značilne vaje, 
kot so raztezanje hrbta, dviganje glave in odpiranje 
prsnega dela hrbtenice, dviganje na vseh štirih, 
upogibanje hrbta navzgor in navzdol ter položaj kobre. 
Položaj kobre pomeni prehod iz faze zemlje v fazo lesa. 
 
2. LES Že samo ime faze namiguje, da se je treba 
dvigniti s tal. Gibi, značilni za to fazo, so položaj 
z dvignjenimi rokami, nagibanje telesa naprej iz 
stoječega položaja z iztegnjenimi in pokrčenimi 

nogami, plitev in globok počep z 
odročenimi rokami.
 
3. OGENJ Vrnitev na zemljo pomeni prehod 
v tretjo fazo treninga na gimnastični blazini. 
Najznačilnejši gibi v fazi ognja so položaj 
kobre in sklece, izmenično dviganje nog 
v položaju kobre, klečanje na eni nogi, 
položaj bojevnika in stoja na vseh štirih.
 
4. KOVINA Ta faza treninga običajno 
poteka leže na tleh. Najznačilnejše vaje 
so dvigovanje telesa, ležanje na trebuhu, 
dviganje v sedeči položaj, dviganje stisnjene 
zadnjice in ležanje na hrbtu. 
 
5. VODA To je prijeten zadnji korak 
treninga, ki je sestavljen iz sprostitve 
šavasana in meditacije.

Vitamin D je potreben za 
normalno delovanje človeškega 
organizma. Prispeva k ohranjanju 
zdravih kosti in zdravih zob, 
prispeva k delovanju imunskega 
sistema in k delovanju mišic.

Vitamin D3, prehransko dopolnilo 
• NUTRILAB • 90 kapsul
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DRUŽINA*

Družabne igre 
so razvedrilo za 
vse generacije 
in izjemnega 
pomena za 
krepitev 
medsebojnih vezi 
brez sodobne 
tehnologije. 
Ljudi povezujejo, 
spodbujajo dobro 
počutje in občutek 
pripadnosti, 
razvijajo strateško 
razmišljanje, 
hkrati pa 
so zabavne. 
Spremljajo nas 
lahko ob vsaki 
priložnosti, 
idealne pa so med 
počitnicami in v 
mrzlih zimskih 
dneh, ko več časa 
prebijemo doma 
na toplem.

VEDNO JE PRAVI ČAS ZA

druzabne igre

Igra je človeku prirojena in ni namenjena 
le zabavi. Družabne igre obstajajo že 

več kot 5000 let, o čemer pričajo številna 
zgodovinska najdišča. 
Danes je na voljo veliko družabnih iger, 
ki so zasnovane za različne razvojne 
ravni in ki lahko zahtevajo koncentracijo, 
razmišljanje, načrtovanje, spretnost 
ali potrpežljivost. V zimskih dneh in v 
zaprtih prostorih so idealne za zbližanje 
družine, pa tudi za prijetno preživljanje 
časa s prijatelji. Ni namreč nujno, da je 
druženje vedno le klepet ob hrani in 
pijači.

ˆ
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druzabne igre

RAZVESELJUJEJO, ZABAVAJO IN NASMEJEJO 
Igranje družabnih iger nam prinaša užitek ne le takrat, ko 
zmagujemo. Res je, da spodbujajo tekmovalnost, a hkrati nam 
ponujajo razvedrilo in sprostitev. O tem se boste hitro prepričali, 
če boste začeli z igranjem odličnih iger, kot je naprimer Activity.
Ko boste hitro risali pojme v upanju, da bodo drugi uganili njihov 
pomen, se boste nasmejali do solz. Ugotovili boste namreč, da 
v tako kratkem času niste sposobni narisati konja, ki bi bil vsaj 
malo podoben konju. Ali pa boste namesto akvarija z ribami pod 
pritiskom narisali pravokotnik z rombi! V igri, v kateri je treba 
drugim pojasniti pojme, predmete ali osebo s pantomimo ali 
besedami, boste zelo dejavni, hkrati pa se boste tako zabavali,  
da boste pozabili na težave sveta!

»LJUDJE SE NE NEHAJO IGRATI, KER SE STARAJO; LJUDJE 
SE STARAJO, KER SO SE NEHALI IGRATI« - GEORGE 

BERNARD SHAW

PRIPOROČAMO

Razdelite se v dve 
skupini, izberite voditelja 

in zabavni kviz Male 
sive celice se začne kar 

pri vas doma.

HITRI LONČKI - najbolj 
zabavna in vznemirljiva 

individualna in skupinska 
igra, kjer po določenih 

vzorcih zlagate in podirate 
posebej oblikovane 

lončke.

Kombinacija treh iger, ki 
spodbujajo ustvarjalnost 

in komunikativnost! 
Pojem s pojmovnih kart 
mora igralec predstaviti 
z risanjem, razlago ali 

pantomimo, soigralci pa 
morajo uganiti, za kateri 

pojem gre. Priloženo: 
440 pojmovnih kart, 

načrt igre, peščena ura, 
4 igralne figure,  

pravila igre.

TAKTIKA JE POMEMBNEJŠA OD TEGA, KAJ 
BOSTE JUTRI SKUHALI ZA KOSILO! V igranje 
družabne igre, ki zahteva načrtovanje in taktiko, se boste 
tako vživeli, da boste pozabili na vse okrog sebe in se 
znašli v svetu, kjer je pomembno samo to, kako zgraditi 
dovolj hiš, zbrati dovolj materiala ali povezati vsa ciljna 
mesta. Družabne igre so zabavne in vas lahko zasvojijo, 
hkrati hkrati pa vas učijo domiselnosti, načrtovanja, 
potrpežljivosti in samoorganiziranosti.

URITE MOŽGANSKE VIJUGE 
Dokazano je, da igranje družabnih iger 
spodbuja hipokampus in čelni možganski 
reženj, torej tiste dele možganov, ki 
so odgovorni za kompleksne oblike 
mišljenja in razvoj spomina. Številne 
družabne igre so miselni izzivi za vse 
generacije. Spodbujajo razmišljanje in 
koncentracijo, kar zlasti velja za igre 
spomin, šah, Male sive celice, ter igre s 
kartami, kot sta šnops in Belot.

POTRPEŽLJIVOST JE 
MOČ! Z družabnimi igrami se 
učite potrpežljivosti, pozitivnega 
razmišljanja in tega, da tako 
kot v resničnem življenju nikoli 
ne smete obupati. Nikoli ne 
podcenjujte pomena iger, kot so 
Človek, ne jezi se, Lestve in kače, 
Uno, Hitri lončki, Jenga, Pujsa 
Pepa in drugih, ampak v  
njih uživajte.

Spusti Pepo v blatni  
bazen in poskusi z 

blatom poškropiti ostale 
junake.

DRUŽABNE IGRE SO 
POMEMBNE ZA RAZVOJ 
OTROKOVIH SOCIALNIH 
VEŠČIN Družbene igre v družinskem 
krogu so izjemnega pomena za uspešen 
socialni razvoj otroka, saj otroku dajejo 
občutek povezanosti z družino ali 
skupnostjo, v kateri živi, in občutek 
varnosti ter sprejetosti. Hkrati otroka učijo 
potrpežljivosti in spoštovanja pravil ter 
spoprijemanja z zmago ali porazom, ki sta 
sestavni del življenja. 
Otrok se bo z igranjem klasičnih družabnih 
iger v krogu družinskih članov ali 
prijateljev oddaljil od sodobne tehnologije 
in zaslonov, ki lahko zelo negativno 
vplivajo na zdravje. Ob ustreznih družabnih 
igrah se bo uril tudi v drugih socialnih 
veščinah, kot so neposredna interakcija, 
timsko delo, poštenost, strateško 
razmišljanje, spomin itd.
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* ŽIVLJENSKI SLOG

Vendar ne smemo pozabiti na 
pse, ki večino časa preživijo 
na dvorišču ali v boksih in vse 

druge ljubljenčke, kot so mačke, 
zajci, dihurji, morski prašički, ptice 
in zlate ribice. Vsi so zelo občutljivi 
na mraz, zato moramo poskrbeti, 
da imajo ustrezne pogoje in da jim 
je toplo. 

Vsak pes ima drugačno dlako
Če ste lastnik kratkodlakega psa 
ali ene izmed manjših pasem 
psov, kot so jazbečar, bostonski 
terier, jack russell in podobno, ne 
oklevajte in svojemu ljubljenčku 
nadenite plašček, ki ga ne bo samo 
grel, ampak bo njegovo dlako tudi 
zaščitil pred mokroto in umazanijo. 
Idealno je, če ima pes topel, zračen 
plašček za suho vreme in dežni 
plašček v primeru snega ali dežja. 
Psi, ki imajo gosto dlako, ki jih ščiti 
pred mrazom (kot so sibirski haski, 
samojed, nemški ovčar, akita inu, 
bernski planšarski pes in podobne 
pasme), plaščka ne potrebujejo, 
vendar je treba njihovo dlako 
redno vzdrževati s česanjem in 
krtačenjem. Tako odstranimo staro 
dlako, masiramo kožo in hkrati 
spodbudimo rast nove dlake.   
 
 
 
 

*

V zimskih     mesecih, ko so zunanje temperature nižje, je posebno 
pozornost   treba posvetiti zaščiti domačih živali. S tem ohranjamo 
njihovo zdravje in preprečujemo različne bolezni. Ko govorimo o vplivu 
mraza na hišne ljubljenčke, praviloma najprej pomislimo na pse, saj so ti 
z lastnikom najpogosteje izpostavljeni zimskim nevšečnostim.

POZIMILjubljencki

ˆ

Poskrbite za blazinice! 
Priporočljivo je, da pred vsakim 
sprehodom pasje blazinice 
namažete z vazelinom ali 
mazilom na osnovi čebeljega 
voska. Po sprehodu je treba 
tačke obvezno umiti z ne 
preveč hladno vodo. Tako boste 
odstranili nečistočo, ki se ujame 
med blazinice ali prste. Ta težava 
je posebej izrazita pozimi.  
Koščki ledu in soli, ki ostanejo 
na tačkah, lahko poškodujejo 
kožo ali povzročijo vnetni proces. 
Tačke po umivanju obvezno 
posušite, saj je vlažno okolje 
ugodno za razvoj glivic.
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ČE VAŠ PES SPI ZUNAJ V PASJI UTI ALI BOKSU, 
poskrbite, da so stene in streha ute dobro izolirane in neprepustne. 

Velikost ute mora ustrezati velikosti psa, saj pes z lastno toploto lažje 
ogreje manjši prostor. Tla v pasji uti morajo biti vedno suha. Obrnite vhod 

v uto proti jugu, da vanjo ne bo vdiral hladen severni veter. Ležišče naj 
bo dvignjeno od tal, nanj pa položite dodatno odejo ali večjo blazino. 

Redno preverjajte, ali ima pes svežo vodo. Postavljajte jo v zavetrje, da 
ne zamrzne. Psi, ki večino časa preživijo zunaj, porabijo več energije za 

vzdrževanje telesne temperature, zato jim je treba povečati obroke.  
Hrana pa naj bo kakovostna in bolj kalorična.

HIŠNI LJUBLJENČKI NAJ NE BODO OB NEPOSREDNEM VIRU TOPLOTE  
ALI NA PREPIHU Pozimi poskusite psu zagotoviti poseben prostor za spanje, vendar pazite, da 
prostor ni tik poleg neposrednega vira toplote. Dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam (v bližini 
peči ali radiatorja) lahko povzroči tudi lažje opekline. Če imate kunca, morskega prašička ali podobno 
majhno žival, bodite pozorni na to, kje je njihovo bivališče, ki ne sme biti izpostavljeno toplemu zraku iz 
grelnika ali klimatske naprave ali nameščeno pod radiatorjem. Živali dajte v del hiše ali stanovanja,  
kjer je najmanj temperaturnih sprememb in kjer ni prepiha.

POZIMI

MED SPREHODOM SE POSKUŠAJTE IZOGIBATI 
ZMRZNJENIM LUŽAM. PLAST LEDU JE NEVARNA, SAJ SE 
PES NA NJEJ LAHKO POREŽE. ČE SE ODPRAVITE NA DALJŠI 
SPREHOD, S SEBOJ VZEMITE STARO BRISAČO.  
Z NJO SVOJEGA LJUBLJENČKA OBRIŠITE, ČE SE ZMOČI 
IN TAKO PREPREČITE PODHLADITEV. S SEBOJ IMEJTE 
OBVEZNO TUDI NEKAJ PASJIH PIŠKOTKOV ZA NAGRADO 
IN STEKLENICO SVEŽE VODE, DA PES NE BO JEDEL SNEGA, 
KER SO V NJEM TUDI BAKTERIJE, VIRUSI IN ZAJEDAVCI. 
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knjigo

ŽIVLJENJSKI SLOG

uživajte zaVITI V odejo ...

Samo šest minut zanimivega branja zmanjša stres za 68 odstotkov. To jesen  
in zimo torej pozabite na skrbi in se sprostite ob dobri knjigi!

*

... s                        v roki
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PINGVINČKOVA VELIKA 
PUSTOLOVŠČINA Mali pingvin 
je naveličan kar naprej presti 
čas in se igrati sam, zato mu 

nekega dne polarni galeb svetuje, naj se odpravi 
iskat pustolovščino. Toda kje naj pingvinček 
išče pustolovščino in ali bo izpolnila njegova 
pričakovanja? Pridruži se malemu pingvinu na 
edinstvenem potovanju, na katerem obišče veliko 
vznemirljivih dežel in sreča kopico novih junakov. 
 
PRINCESA SNEŽNA IN SAMOROG 
Princesa Snežna si želi, da bi imela 
prijatelje. In včasih se želje uresničijo, 
čisto zares! Pridruži se princesi Snežni 
na pravljični pustolovščini in spoznaj 
čarobni svet v notranjosti snežne krogle. 
Ob milih ledenih mladenkah, plešočih 
snežakih in zelo posebnem samorogu, 
ki jih bo srečala, se princesa Snežna 
nikoli več ne bo počutila osamljeno. Bleščeča 
snežna krogla in osupljive ilustracije bodo otroke 
navdušile in pritegnile k odkrivanju čarobnega 
pravljičnega sveta te resnično očarljive zgodbe. 

RAD TE IMAM, OČKA Zgodba, 
ki vam bo ogrela srce, govori o 
lahkotnosti jutranjih igralnih uric 
in mehkobi večernega crkljanja, o 
občutku varnosti in topline ter o 
brezskrbnosti – o nežni ljubezni, ki 
povezuje očeta in njegovega otroka.   
 

RAD TE IMAM, MAMI Zgodba, ki 
vam bo ogrela srce, slavi nezgrešljivo 
ljubezen, ki jo vsaka mati čuti do 
svojega otroka. Mehke in nežne 
ilustracije dovršeno orišejo čudovito 
povezanost med medvedko in njenim 
mladičkom, od poljubov za dobro 
jutro pa vse do večernega crkljanja.

Branje knjig nam lahko olajša sprejemanje 
resničnosti in nas spodbudi k pozitivnim 

spremembam v življenju. Tisti, ki redno berejo, 
so zadovoljnejši in imajo več samozavesti. Zato 
vam ponujamo nekaj idej za jesensko in zimsko  
branje! 
 
DAMIN GAMBIT Sodobna 
klasika Damin gambit je 
prepričljiv portret genialnosti 
in odvisnosti, uspeha in 
preživetja v krutem svetu 
profesionalnosti, kjer so ženske 
še vedno potisnjene na stranski 
tir, ter pretresljiva zgodba o 
osamljenosti, anksioznosti in 
negotovosti, ki se skriva v ozadju 

briljantnega uma. 
 
LJUBEZENSKI IZID 
On vedno dobi svoje in to ne 
samo na ledu. Allie Hayes je v krizi. 
Diploma je tik pred vrati, njej pa se 
niti malo ne sanja, kaj bi počela po 
končanem študiju. Da so stvari še 
slabše, trenutno celi strto srce po 
zaključenem dolgotrajnem razmerju. 
Divji seks z neznancem verjetno 

ni pravi odgovor na njene težave, vendar se 
je očarljivemu hokejskemu zvezdniku Deanu 
Di Laurentisu nemogoče upreti. A le za eno 
noč, saj četudi je njena prihodnost negotova, 
zagotovo ne bo vključevala tega kralja avantur. 
Če jo bo hotel osvojiti, njegova samozavest ne 

bo dovolj.   
 
ROKOVNIK PREPROSTOST 
2022 predstavlja potovanje skozi 
leto z izbranimi citati Paula Coelha 
in magičnimi ilustracijami Cataline 
Estrade. 
 
GUINNESSOVA KNJIGA 
REKORDOV Slovenska izdaja 

Guinnessove knjige rekordov za leto 2022 – 
najbolje prodajana knjiga, ki izhaja vsako leto. 
Več tisoč rekordov na 
256 barvnih straneh. 
Veliko novih rekordov, 
tudi slovenski in številni 
prejšnji, ki še veljajo. 
Bodite pozorni tudi na 
dodatke, vključno z 
brezplačno aplikacijo za 
razširjeno resničnost, 
v kateri tokrat zaživijo 
dinozavri. 
 

... s                        v roki

za otroke
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SEKSI KVIZ**

V zadnjih dveh letih in v času pandemije so se osebni stiki zmanjšali, spletna 
komunikacija pa se je okrepila. Kakšno mesto v vašem življenju zavzema virtualna 
intimnost?

tabu ali neškodljiva zabava?

1. Spoznali ste moškega, ki se vam zdi na pogled 
privlačen, vendar ga ne poznate dobro. Boste sprejeli 
njegovo prošnjo za prijateljstvo na Facebooku?
A) Ni šans! Neznanih oseb na tem družbenem omrežju 
ne sprejemate za prijatelje. 
B) Srečni ste, vendar boste razmislili o tem. Prijatelje 
boste povprašali, ali kaj vedo o njem, nato pa se boste 
odločili.
C) Navdušeni ste in brez razmišljanja sprejmete 
njegovo prošnjo za prijateljstvo.  

2. Začeli ste spletno komunikacijo z vpadljivim 
frajerjem, ki bi lahko bil potencialna priložnost, 
vendar se nikakor ne uspeta srečati v živo ...
A) Nesrečni ste in ga poskušate nekako prepričati, da 
se srečata v živo
B) Nadaljevali boste s spletnim klepetom, za zdaj vam 
tako ustreza.
C) Srečanje v živo za vas sploh ni pomembno. 
Navdušeni ste nad komunikacijo po spletu in veselite 
se vsakega njegovega sporočila. 

3. Že nekaj časa na spletu klepetate s čednim tipom. 
Njegova sporočila vsebujejo vse več pohval na račun 
vašega videza. Začne vas spraševati, katero številko 
modrčka nosite ...
A) Uh, prestopil je vse meje. Takšnih stvari se ne 
sprašuje, še posebej ne na spletu.
B) To bi lahko bilo razburljivo. Naj ugiba. Ha, ha, 
mogoče ga boste vprašali, kakšno velikost spodnjic 
nosi.
C) Od navdušenja vas spreletavajo mravljinci in 
odgovorite mu, ne da bi se spraševali, kam to vodi.

4. Preko spletnega klepeta vam tip, ki se je zagrel za 
vas, vsak dan pošilja komplimente na račun videza, 
predvsem pa hvali vaše božanske prsi …
A) Takoj, ko jih je opazil, ste se odločili, da ga boste 
ignorirali.
B) Všeč vam je njegovo zanimanje, vendar ste v 
naslednjih sporočilih še vedno previdni in zadržani.
C) Navdušeni ste nad njegovim opažanjem in počutite 
se seksi. 

5. On vam je všeč in že nekaj časa klepetata, zdaj pa 
vas prosi, da mu pošljete sliko svojih prsi, golih ali v 
modrčku ...

A) Sklepate, da je spolni manijak, in prekinete 
nadaljnjo komunikacijo. 
B) Najprej zahtevate fotografijo njegovega golega 
telesa, potem pa razmišljate, a mu vseeno pošljete 
svojo sliko v modrčku.
C) Začne vas vznemirjati in pošljete mu fotografijo 
svojih golih prsi.

6. Po nekaj intimnejših sporočilih in napol golih 
fotografijah vam predlaga videoklic, v katerem bi se 
dotikala ...
A)  Sprašujete se, kako je sploh prišlo do tega. Ne, 
hvala!
B) Vznemirja vas, vendar ne veste, ali bi privolili v tak 
način spletne intimnosti.  
C) Povežete se preko videoklica in uživate v vsakem 
trenutku ...

Online seks

Seštejte točke: za vsak odgovor A dobite nič točk, za vsak 
odgovor B si dodajte 5 točk in za vsak odgovor C dodatnih 
10 točk.

REZULTATI 
Od 0 do 15 točk: Spletna intimnost je za vas še vedno 
tabu tema. Menite, da je treba medsebojne odnose v 
glavnem graditi v resničnem življenju oziroma s stiki v 
živo, kar velja predvsem za prvo fazo globlje intimnosti 
med partnerjema. Če vam tako najbolj ustreza, ostanite pri 
svojem. Najpomembnejše je, da se počutite dobro. 

Od 20 do 35 točk: Ste radovedni, odprti in radi imate 
izzive. Spletni vroči klepeti so lahko zabavni in vzdramijo 
vašo domišljijo, zato se jim ne morete upreti. Občasno se 
boste vprašali: “Mar ni to malce neobičajno?”, vendar še 
sami ne veste, kako bi si na to odgovorili. Vsekakor bodite 
previdni in pazite, komu in kaj pošiljate. 

Od 45 do 60 točk: Online intimnost je za vas popolnoma 
normalna. Nič nimate proti vročim klepetom in spletnemu 
seksu. Zakaj ne bi uživali v nečem, kar nikomur ne more 
škoditi, si mislite. Kljub temu pazite, komu zaupate, kje 
lahko končajo vaše fotografije in kako dobro poznate 
osebo, s katero se družite na spletu. Vaš ugled in varnost 
sta lahko ogrožena!
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tabu ali neškodljiva zabava?

VAŠE NAJLJUBŠE
IZDELKE
DOSTAVIMO KARna dom!



Zvezde vam bodo 
pomagale pri vsem. 

Zato ne bo nič narobe, 
če se boste prepustili 
novim modnim slogom, s 
katerimi boste pritegnili 
pozornost in morda 
»ujeli« princa na belem 
konju: ob bronastem ali 
kovinskem senčilu v kombinaciji 
z zadimljenimi očmi nihče ne bo 
ostal ravnodušen. Skrivnostnost 
in zapeljivost sta zagotovljeni!

V prihajajočem obdobju 
vam bodo zvezde 

dajale vtis, da je vesolje 
popolnoma na vaši strani 
in da so za vas odprte vse 
možnosti! Počutili se boste 
– odlično in ... Kot da sijete. 
To boste tudi pokazali z 
zimskim modnim hitom – 
bleščicami v vseh različicah! 
Bleščice in kristalčki so se vrnili 
na oblačila, pa tudi na senčila in 
ličila za ustnice. Naj se bleščeči 
make-up lesketa na vas!

HOROSKOP

oven

*

Nekateri bodo radi zlezli 
pod toplo odejo, vi pa 

boste to zimo začutili naval 
ustvarjalnosti in energije. 
Morda boste želeli tudi 
izstopati in se boste poigrali 
z zimskim modnim hitom 
– črtalom za oči! Črtalo 
bo poudarilo vaše oči ob 
vsaki priložnosti. Lahko ga 
uporabite nad ali pod 
očmi, v črni ali neonski 
barvi in v vseh drznih ter 
dramatičnih linijah.

Glos Max 
Factor, Colour 
Elixir Cushion

bik
dvoj

cka

rak

lev
dev

ica

Zvezde vam napovedujejo 
obdobje, polno 

preobratov. Da boste imeli 
občutek, da imate vse pod 
nadzorom, boste morda želeli 
ukrotiti lase v skladu z novim 
jesensko-zimskim hitom: 
gelom, pršilom in voskom za 
moker videz v slogu 80. let! 
Moker videz las je trenden 
tako za moške kot za ženske!

Paleta senčil, 
Bronzed, This way 

• ESSENCE 

Gel za lase Taft 
Looks, wet look  

• 150 ml 

Natural Liquid 
Eyeliner  v  

intenzivni črni barvi  
• BENECOS Vodoodporno  

črtalo za oči  
• ARTDECO

S prihodom zime in v 
začetku pomladi boste 

morda romantično 
razpoloženi. S svojim 
odločnim značajem bi 
lahko nekomu tudi ukradli 
srce; in tu vam bo v 
pomoč nadvse modna 
kombinacija zapeljivosti 
in nedolžnosti – z 
umetnimi trepalnicami 
in pastelno rožnatimi 
ustnicami!

Kot običajno boste neustrašno 
in pogumno stopali po 

ulici tudi takrat, ko je zunaj 
temperatura pod ničlo. Nič vam 
ne more pokvariti razpoloženja 
in to boste lahko pokazali z 
oblačili živahnih barv in vzorci, 
ki so to zimo velik modni hit. 
Rožnata, rumena, intenzivno 
modra in zelena barva razbijejo 
enoličnost modnih kombinacij, 
hkrati pa te barve lahko celo 
izboljšajo razpoloženje. Temu 
pravimo  tudi dopamine 
dressing.

Senčilo za oči, mono 
z bleščicami 351C 

• WET N WILD 
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V prihajajočem obdobju 
se boste morda končno 

odločili za stvari, ki so se vam 
prej zdele preveč tvegane. 
To bi lahko simbolično 
pokazali tudi s pričesko! 
Namesto da si vse lase 
spnete v čop, poskusite nov 
trend v svetu pričesk – en 
del las spnite, spredaj pa lase 
pustite razpuščene!

Veste, kaj hočete in 
želite, pri vsem pa 

vam bo pomagala vaša 
skoraj čarobna intuicija. 
Da bo misterij še večji, 
se lahko odločite tudi za 
t. i. black look oziroma 
črnino od glave do pet! 
Usklajevanje črne barve 
z monokromatsko 
barvno paleto je zimska smernica, 
ki daje vtis moči in seksapilnosti, 
ne glede na to, ali gre za oblačila 
ali ličila.

Dobro razpoloženje, 
pozitivni planetarni 

vplivi in pripravljenost 
na preizkušanje novih 
trendov ličenja vas 
bodo morda spodbudili, 
da preizkusite tudi 
prihajajoči pomladni hit 
za leto 2022: srebrni 
make up ali dodatke s 
srebrnimi detajli.

Kozoroginje bodo v prihodnjem 
obdobju uživale v druženju 

s prijatelji in družino, užile vsak 
dan in cenile majhne stvari, saj 
so najdragocenejše. Vendar vaša 
torbica v teh hladnih mesecih 
morda ne bo majhna, ampak velika 
in pripravljena na kup stvari, ki jih 
vedno nosite s seboj. In prav to je 
trenutno modno! Torbica naj bo 
popolnoma 
mini ali 
popolnoma 
maksi!

Ste optimistični, 
nekonvencionalni, pripravljeni 

na življenjske spremembe in – 
seveda na nove lepotne smernice! 
V petek boste šli ven s 
popolnoma ravnimi lasmi, 
na sobotni zabavi pa se 
boste pojavili s čudovitimi 
in razigranimi kodri. 
Bistvo je, da z nobeno 
različico ne boste zgrešili, 
ker sta obe pričeski 
modni hit!

V obdobju, ki je pred 
vami, boste uživali v 

različnih aktivnostih in 
izhodih, do izraza pa bo 
prišla vaša zapeljivost, ki 
jo boste lahko dodatno 
popestrili z najnovejšo 
modno smernico – oblačili 
iz prosojnih materialov 
in toplim plaščem iz 
umetnega krzna! Če želite 
ostati v svojem elementu, 
ne pozabite na lepotni 
spanec in vlaženje kože.

teh
tn

ica

sko
rpi

jon

str
ele

c

koz
oro

g

vod
na

r ribi

Zapestnica na vizitki  
s sporočilom, črna z 

obeskom  
neskončno • 2/1

Kremno senčilo za oči Revlon ColorStay - 
Cherry Blossom 745 • REVLON

Šampon John Frieda, Frizz 
ease, za kodraste lase  

• 250 ml

Krema za suho 
kožo Hydra 
Patch H2O,  
• AFRODITA 

 • 50 ml

Lak za nohte  
• BELL  

HypoallergenicElastike za 
lase • ELITE
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